Hvordan får vi ikke troende folk med til vores møder
Før de kommer:
 Jeg har mødt en del, som siger, at de ikke synes de kan tage folk med i missionshuset.
o Overvej, hvad der er grunden til dette – måske har I det også sådan.
o Ændre det, som I ikke bryder jer om.
 Det kan være sproget, mødeformen m.m.
o Andre gange bunder dette i vores fordomme om de ikke-troende – at de ikke passer
ind.
 Dernæst skal I overveje, om der er plads hos jer til at der kommer fremmede med.
o Også folk med tydelige synder: Skilte og gengifte mennesker, folk som bare lever
sammen, folk som bander, folk som har anderledes syn på homoseksuelle, folk som er
glade for nogle øl, tolder og synder osv. Jesus inviterede dem alle indenfor.
o Det er vigtigt, at de ikke skal blive som os, men være dem, de er og der lærer Kristus at
kende og så kan det være, at det møde ændre dem.
 Også vigtigt, at vi er parat til at lave kristendomskursus, have tid til at være sammen med dem,
lukke dem ind i vores bibelkredse
Før mødet:
 Tør at invitere folk i din omgangskreds med til møde – måske er der møder, som er specielt
interessante for dem?
 Hvis vi synes, det er fantastisk – så fortæl om det. Møder, du har synes var godt, lejre, som
gjorde en forskel, et sted i bibelen, du har læst osv. (lidt ligesom alle andre som også fortæller
om deres fisketurer, oplevelser på diverse stadioner, kurser man har været på osv.)
 Tør at invitere folk med – lidt ligesom Filip gjorde
VIGTIGT: De har ikke nødvendigvis sagt ja
med Nataniel, da han ikke ville tro, at der kom noget
til at tage med, for at blive kristen, men vi
godt fra Nazareth. Han sagde: ”Kom og se”, og så lod
håber det sker.
han Jesus klarer resten (Joh. 1.46)
Derfor skal de havde lov til at komme på
 Ved at invitere dem, har de en mulighed for at sige ja –
besøg og se om det er noget for dem.
hvis de siger nej, så er det okay. Vi har ikke mistet
noget.
Under mødet – hvis de har lyst til at deltage.
 Byd dem velkommen – de skal vide, at vi er glade for at se dem.
 Snak med dem – vær nysgerrige på deres liv (men vær opmærksomme på, at der kan være
ømtålige punkter. Arbejde for den arbejdsløse; familien for den skilte osv.)
 Hjælp dem med oversættelsen – vi kan godt komme til at have et indforstået sprog – også i
prædiken.
 Tør snakke med dem om mødet, hvis det virker
VIGTIGT: lad vær med at invitere dem til at være
oplagt – ellers giver det måske mulighed på et
med i en bibelkreds, kristendomskursus eller at
andet tidspunkt, når man kan spørge ind til, hvad
de skal med på adresselisten lige med det
vedkomne synes.
samme fordi det kan virke, som bondefangeri på
 Inviter dem gerne til næste møde, udflugt eller
nogen. Giv dem lov til at komme nogle gange
lignende.
inden I gør det med mindre de selv vil eller det
virker oplagt. Her beror det på jeres egen
fornemmelse.

Lavet af Jesper Iversen. 9. december 2014

Side 1

Hvordan får vi ikke troende folk med til vores møder

Efter mødet:
 Vedkomne, som har taget folk med, har en god mulighed for at snakke med vedkomne om det,
de har været sammen om.
 Man kan invitere dem igen, hvis de er positive, men gør det også ved dem, som sagde nej – de
skal bare ikke tvinges eller have en oplevelse af at det er hver gang de skal spørges.
 Inviter dem med til nogle af hygge arrangementer, så de lærer folk at kende.
 Inviter dem hjem til noget hygge og måske sammen med nogle fra kredsen, men hvor fokus er
på noget fælles – det kan være en spilleaften, god mad, julehygge, fisketur, sejltur osv.
 Det kan også være, de har lyst til at være med i en bibelkreds eller et kristendomskursus.
Andre muligheder:
 Man kan invitere dem med til et kristendomskursus, man selv deltager i.
 Man kan invitere dem med i bibelkredsen – stedet hvor man snakke med hinanden om det at
tro – måske skal man kalde det for en debatgruppe, studiegruppe. Det er nok nemmere at
forstå, hvad der skal ske end en bibelgruppe.
 Invitere dem med til at læse i Bibelen sammen – bare dig og vedkomne.
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